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Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice din 
cadrul aparatului propriu

Consilieri de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice, clasa I, 
grad superior, 3 posturi, din care:

- 2 posturi - studii de specialitate în domeniul juridic;
- 1 post - studii de specialitate în domeniul juridic /economic/ tehnic.

Condiţiile de desfăşurare a concursului :
- concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, 
str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucureşti
- data organizării : 

- proba scrisă: 19.09.2011, ora 1000

- interviul: 23.09.2011, ora 1000

Data până la care se depun dosarele de înscriere: 07.09.2011.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucureşti şi trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, 
respectiv :

a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în 

muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 

6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau 
de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat 
activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele enumerate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei 
de concurs.

Condiţiile de participare :
- condiţiile prevăzute în art. 54 din Legea nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor 
publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- condiţiile specifice prevăzute la art. 261 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 cu modificările de 
vechime aduse prin Legea nr. 251/2006, (studii universitare, o vechime de 9 ani în 
domeniile solicitate şi experienţă de 2 ani în domeniul achiziţiilor publice şi/sau 
concurenţă).
- condiţii specifice din fişa postului privind ocuparea postului:
1. Studii de specialitate : studii juridice/ economice/tehnice de lungă durată;
2. Perfecţionări (specializări);



3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare 
calculator/mediu, navigare pe internet/mediu;
4. Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): engleză/franceză, nivel satisfăcător ;
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: spirit de observaţie, lucrul în echipă, abilităţi de 
comunicare, capacitatea de analiză şi sinteză, integritate morală, neutralitate politică şi 
sindicală,
6. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit, la nevoie.

BIBLIOGRAFIE:
1.Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată;
3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
5. Hotărârea Guvernului nr.782/2006 pentru aprobarea Regula-mentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
8. Directiva 89/665/CEE a Consiliului Comunităţilor Europene;
9. Directiva 92/13/CEE a Consiliului Comunităţilor Europene;
10. Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene;
11. Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene;
12.Codul civil şi Codul de procedură civilă.

Alte menţiuni referitoare la condiţiile de participare la concurs:
   Dovedirea vechimii în achiziţii publice şi/sau concurenţă se face în conformitate cu 
prevederile art. 19 din HG nr. 782/2006, vechimea în specialitate se calculează până la 
data limită de depunere a dosarului.
   Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon:021.310.46.41 interior 
165/166.

Prezentul anunţ a fost afişat astăzi 19.08.2011, la avizierul C.N.S.C. şi pe site-ul 
www.cnsc.ro .


